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                                                                           Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

                                                                                                     Holding spółka komandytowo-akcyjna 

                                                                                                                                             ul. Opolska 22 

                                                                                                                                          40-084 Katowice                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ZMIANA SIWZ 

 

W związku z wnioskami oraz pytaniami z dnia 17 i 18.04.2019 do treści SIWZ otrzymanymi od 

Wykonawców w postępowania prowadzonym w trybie postępowania konkurencyjnego (przetargu 

nieograniczonego) ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ  

w poniższym zakresie:  

 

I. Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT – strony 13 SIWZ 
 
BYŁO: 
Oferty należy składać w sekretariacie ekonomicznym Zamawiającego tj. Maksimum spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna, ul. Bracka 28a, 40-858 
Katowice, pok. 128 nie później niż do godziny 12:30 dnia 30.04.2019r 
 
 
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT 
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu.  
Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 
Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Holding spółka komandytowo-akcyjna 
ul. Bracka 28a  

40-858 Katowice 
 

I dostarczona na adres Zamawiającego, ul. Bracka 28a, 40-858 Katowice, pok. 128 oraz oznakowana 
następująco: 

OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  P.N. 

„Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele 
rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic” 

 
Nie otwierać przed godz. 12.50 dnia 30.04.2019r.  

 
oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 

JEST: 

Oferty należy składać w sekretariacie ekonomicznym Zamawiającego tj. Maksimum spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna, ul. Bracka 28a, 40-858 
Katowice, pok. 128 nie później niż do godziny 12:30 dnia 06.05.2019r 
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OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT 

 
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu.  
Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 
Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Holding spółka komandytowo-akcyjna 
ul. Bracka 28a  

40-858 Katowice 
 

I dostarczona na adres Zamawiającego, ul. Bracka 28a, 40-858 Katowice, pok. 128 oraz oznakowana 
następująco: 

OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  P.N. 

„Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele 
rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic” 

 
Nie otwierać przed godz. 12.50 dnia 06.05.2019r.  

 
oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 
 
OTWARCIE OFERT – strona 14 SIWZ 
 
 
BYŁO: 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30.04.2019r. o godzinie 12.50 w Sali konferencyjnej 
Zamawiającego ul. Bracka 28a, 40-858 Katowice – pokój 112. 

 

JEST: 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.05.2019r. o godzinie 12.50 w Sali konferencyjnej 
Zamawiającego ul. Bracka 28a, 40-858 Katowice – pokój 112 
 
 

II. Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Dokonuje się zmiany w ust. 16.1 w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy  – 
strona 18 SIWZ 
 
BYŁO: 
 
16.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej oferty podanej w Formularzu 
Ofertowym. 

 

JEST: 

 

16.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3% ceny całkowitej oferty podanej w Formularzu 
Ofertowym. 

 



Strona 3 z 3 
 

 
 
 
 

III. W zakresie załącznika nr 9 do SIWZ – projektu umowy Zamawiający dokonuje zmiany § 16 ust 1, 
      który otrzymuje brzmienie: 

 
 

1. Wykonawca w dacie zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 3% ceny oferty, tj. kwotę ………………. zł, słownie złotych ……………..  
w formie ……………………….................................................… 

 
 

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia tekst jednolity projektu umowy uwzględniający 
wprowadzone zmiany pod nazwą – Załącznik nr 9 do SIWZ – projekt umowy 19.04.2019r.  

 

 

IV. Informujemy także o opublikowaniu na stronie Bazy Konkurencyjności oraz stronie 

Zamawiającego pytań i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 19.04.2019r.  

 

 

 

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna 

Katowice, 19.04.2019 r. 

 

 

     


